
 

 

 

 

 

Met de kat naar de dierenarts 
 
Katten zijn onafhankelijke territoriale dieren die graag controle hebben over hun omgeving en gevoelig zijn voor 
verschillende geuren. Dit kan het bezoek aan een dierenarts stressvol maken. 
 
Kies een goede reismand voor uw kat 
• De mand moet robuust zijn en makkelijk schoon te maken (bv van  
    kunststof/plastic). 
• Het makkelijkst is dat de bovenkant van de mand er af kan, zodat de kat er makkelijk 
    en rustig in en uit te tillen is. 
• Bedek de mand met een handdoek gedurende de reis om de kat rustig te  houden. 
• Zorg ervoor dat de mand in de auto goed vaststaat en het niet kan omvallen. 
• Houd de mand goed vast en voorkom zwaaien of stoten van de mand. 
 

Bekende geuren maken uw kat minder gestresst 
• Gebruik de reismand thuis - moedig uw kat aan om er in te slapen of geef er 
    soms wat voer in, zodat de kat de mand niet alleen met het bezoek aan de 
    dierenarts koppelt. 
• Gebruik een (hand)doek/kussentje als ondergrond met de geur van thuis. 
• Wrijf met een doek over de kop van uw kat om zijn geur op te pikken en wrijf daarna de reismand in met deze 
    doek en laat hem erin liggen. 
• Spray de mand 30 minuten van te voren in met Feliway®. 
• Als uw kat in paniek raakt, wikkel hem dan in een deken en plaats beide in de mand. 
• Neem een extra handdoek (met geur van thuis) mee voor als uw kat de mand bevuilt. 
 

In de wachtkamer 
• Neem plaats in de speciale hoek in de wachtkamer voor katten. 
• De mand kan op een van de planken geplaatst worden zodat uw kat van de grond af is. 
• Kies een rustige plek en laat de mand bedekt. 
• Indien nodig, is het een mogelijkheid uw kat in de auto te laten tot u aan de beurt bent. 

 

In de spreekkamer 
Als een ISFM Cat Friendly Clinic hebben we beloofd dat alle medewerkers katten 
rustig en met begrip behandelen. 
• We proberen katten eerst een beetje tot rust te laten komen. 
• Als u iets niet begrijpt, vraag dan om uitleg. 
• Als u onzeker bent over het toedienen van medicatie, vraag dan de dierenarts of 
    assistente om hulp. 
 

 
 
Opname in de praktijk 
Als een ISFM Cat Friendly Clinic voldoet onze opname aan specifieke eisen. U mag altijd kijken 
waar uw kat terecht komt. Onze kattenopname is gescheiden van onze hondenopname. 
Daarnaast zorgen we voor fijne lig- en/of schuilplek voor uw kat. U mag altijd een eigen handdoek 
of deken meenemen met de geur van thuis. Dit geldt ook voor voer of eventueel specifieke 
kattenbakkorrels als uw kat langer bij ons in de opname blijft.  


